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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                                                                                                    
                                                    

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς 
Μουρεσίου. 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 
2019 και ώρα 09:30 π.μ.. 
Η εργασία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016 . 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

 

 

 

 Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση  

Τσαγκαράδα, 22.07.2019 

Αριθμ. Πρωτ.  7.682 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
 

 
 
 



ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

«ΕΙΔΩΝ  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ»  

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η παρούσα δαπάνη αφορά την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού, όπως 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, προκειμένου ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου 

να προχωρήσει στο βάψιμο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε κτίσματα και 

εγκαταστάσεις του Δήμου κτηρίων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

Σκοπός της προμήθειας είναι η συντήρηση των φθαρμένων επιφανειών, τοίχων, 
πόρτες, παράθυρα κτλ που θα συμβάλουν στην ευπρέπεια και υγιεινή των 
κτισμάτων. Τα υλικά προς προμήθεια είναι τα εξής : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡ ΧΩΡΟΥ YES 10lt Ποσότητα 10 

2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡ ΧΩΡΟΥ YES 10lt Ποσότητα 10 

3 ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 10lt ΑΚΡΥΛ Ποσότητα 4 

4 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ DUCO 2.5lt MAΥΡΟ Ποσότητα 5 

5 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ DUCO 2.5lt ΛΕΥΚΟ Ποσότητα 5 

6 ΒΕΡΝΙΚΙ GEL ΝΕΡΟΥ 2.5ltr Ποσότητα 8 

Για όλα τα είδη της παρούσας, μπορεί να απαιτηθεί από την Υπηρεσία να 

ζητηθούν δείγματα. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει στο σύνολο, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση κατόπιν εντολής που θα δοθεί στον ανάδοχο. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια ειδών (συνολικά 
ή τμηματικά) εφόσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση 
υλικών ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη ή κακοτεχνία σ αυτά. 
 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΣΕ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡ ΧΩΡΟΥ YES 10lt Ποσότητα 10 28,23   282,30   

2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡ ΧΩΡΟΥ YES 10lt Ποσότητα 10 24,19   241,90   

3 ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 10lt ΑΚΡΥΛ Ποσότητα 4 36,29   145,16   



4 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ DUCO 2.5lt MAΥΡΟ Ποσότητα 5 20,16   100,80   

5 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ DUCO 2.5lt ΛΕΥΚΟ Ποσότητα 5 20,16   100,80   

6 ΒΕΡΝΙΚΙ GEL ΝΕΡΟΥ 2.5ltr Ποσότητα 8 28,22   225,76   

Σύνολο 1.096,72   

ΦΠΑ 24% 263,21   

Γενικό Σύνολο 1.359,93   

 

Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 1.359,93€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και το τελικός κόστος της προμήθειας των 

συγκεκριμένων ειδών δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό.  

Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 30-6699.01 για προμήθεια ειδών 

ελαιοχρωματισμού του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτους 2018 και με CPV 

44810000-1 για χρώματα επίχρισης.  

 

3.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Προμήθειας 
Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για εργασίες 

ευπρεπισμού, ήτοι βάψιμο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε κτίσματα και 

εγκαταστάσεις του Δήμου κτηρίων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , όπως προστέθηκε 

με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 (πρώην άρθρο 80 του ν. 

2362/1995, το όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε με την 
2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη σύμβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας 
της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω 
διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τμ.7. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
5. Το άρθρο 107 «τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147)» του Ν. 4497/2017 
6. Τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4605/2019 

 
Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 

μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή που θα του ζητηθούν.  



Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να προτείνει την τέλεια απόρριψη της προμήθειας ή την αποκατάσταση 

των λειτουργικών ανωμαλιών. 

Εφόσον ο ανάδοχος  δεν συμμορφωθεί προς τις άνω προτάσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, ο Δήμος δικαιούται κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες του Δήμου 

τρόπο. 

Η προμήθεια των ειδών μπορεί να γίνει από περισσότερους του ενός προμηθευτή 

αν αυτό κριθεί συμφέρον για το Δήμο. 

 
Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα.  
 

Άρθρο 5ο : Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 
επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις 
για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. Τα υλικά θα παραδοθούν προς καταγραφή στην 

αποθήκη του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, στο δημοτικό κατάστημα στην Ζαγορά 

συνοδευόμενα από το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής και από εκεί θα 

παραληφθούν προς τοποθέτηση στις προβλεπόμενες θέσεις. 

 
Άρθρο 6ο : Αναθεώρηση τιμών 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής 

Για την προμήθεια των ανωτέρων η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
1.359,93€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 

και βάρη. Η εξόφληση των ειδών θα γίνει μετά την προσκόμιση αντίστοιχων 

τιμολογίων και την έκδοση εντάλματος πληρωμής. 

 
Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, 
δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 



Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 
 

Για το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Η αρμόδια υπάλληλος 

 
 
 

ΓΚΟΝΟΥ ΕΛΕΝΗ   


